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 عمرانی: من معتقــدم از لحاظ نظری و بيان 
مطلــب دربارة ارزشــيابی خوب عمــل کرده ايم اما 
صحثبت های زيبا دربارة ارزشيابی فقط به کار نوشتن 
يک مقالة خوب و بلند باال می آيد. چون سيطرة کنکور 
بر آموزش و پرورش مــا و اينکه انگار به جز قبولی در 
کنکور ارزش های ديگری در جامعة ما برای دانش آ موز 
وجود ندارد و اضطرابی که اين موضوع در دانش آ موز 
ايجاد می کند که آيا در دانشگاه قبول می شود يا نه، 

همه چيز از جمله ارزشيابی را تحت الشعاع خود قرار 
می دهد. 

متأسفانه بوی کنکور به مشام دانش آ موز می رسد و 
همه چيز فقط منوط به اين است که در کنکور قبول 
می شود يا نه؛ ظرفيت دانشگاه ها هم که محدود است 
و تازه خروجی های دانشگاه هم معلوم نيست به کجا 
می رسند. تا وقتی که اين معضل را حل نکرده ايم راه 

به جايی نمی بريم. 
من برمی گردم به صحبت آقــای دکتر کمالی نهاد 
يعنی«ارزشيابی ارزشــيابی». به اين نکته بايد توجه 
کرد که يک بازنگری بايد انجام شــود و بايد ببينيم 
از ارزشــيابی چه انتظاری داريــم. همة ما روش های 
مطلوب را در يک ارزشيابی آرمانی بلديم. اگر هم بلد 
نباشيم خواهيم آموخت. اما برای اين ارزشيابی عملی 
که فعًال بر ســر راه ما و دانش آموزانمان قرار دارد چه 

کار بايد کرد. 
مثــًال در ادبيات هدف خواندن اســت و در نگارش 
هدف نوشتن اســت. دانش آموز در درس ادبيات بايد 
بخواند، لذت ببرد و عمل کند. انتظار داريم دانش آموز 
زبان فارسی را به درستی و زيبايی و شمرده و آهنگين 
و روان و تأثير گذار بخواند. آيا اين خواندن مطلوب در 
طول دوازده ســال دورة آموزشی ما به ثمر می رسد؟ 
آيا وقت داريم به اين مقوله بپردازيم؟ اگر هم وقتش 
را فراهم کنيم آيا دانش آموزان اين کار ما را می پذيرند 
و به خواست ما عمل می کنند؟ مسلمًا خير. به تجربه 
می گويم که در بهترين مدارس هم دانش آموزان من 
بــه اين خوانش مطلوب تن ندادنــد و فقط نکاتی از 
درس را که در کنکور می آيد از من می خواســتند و 
می پذيرفتند. حتی به من می گفتند اگر شما نکات را 
به ما نگوييد ما خودمان معلمان خصوصی و زبده ای 
داريم که اين نکات را به ما آموزش می دهند. بيشتر 
دوســت داشــتند کالس را به صورت کالس کنکور 

 دکتر محمد رضا 
سنگری: 

روش های 
گوناگونی در 

ارزشيابی هست. 
بعضی مواقع 
ارزشيابی ها 

خطی يا فرجامی 
و پايانی هست 

اما در برخی 
موارد ارزشيابی 
فرايندی است 
که مقبول ترين 

شکل ارزشيابی 
همين روش 

فرايندی است

   اشاره 
جلسة شيوه های ارزشيابی کتاب های فارسی 
و نگارش دوم متوسطه در روز دوشنبه ۳۰ تير 
۱۳۹۹ در دفتر تأليف کتاب های درسی برگزار 

شد.
مسئول  مجله،  سردبير  جلسه  اين  در 
از  چند تن  نيز  و  تأليف  دفتر  ادبيات  گروه 
ادبيات  معلمان  و  استادان  و  کارشناسان 
ديدگاه های خود را نسبت به موضوع مطرح 
مراتب  و  شيوه ها  ارکان،  انواع،  مفهوم،  و 
مختلف ارزشيابی را بررسی کردند. عالوه بر 
اين سيطرة کنکور بر ارکان آموزشی کشور، 
ارزشيابی،  ويليام گالسر دربارة  ديدگاه های 
انتقاد های معلمان نسبت به برخی از سؤاالت 
ارزشيابی و لزوم تناسب ارزشيابی با اهداف 
کتاب و رويکردهای برنامة درسی ادبيات از 
ديگر موضوعات مورد  بحث در اين نشست 
در  حاضران  می خوانيد.  ادامه  در  که  بود 
محمد رضا  آقايان  از  عبارت اند  گفت وگو 
سنگری، غالمرضا عمرانی، علی اکبر کمالی 
نهاد، حسين قاسم پور مقدم، و خانم ها شهناز 

عبادتی و زينب يزدانی. 
اکنون در اين شماره ادامة اين ميزگرد را 
اول آن در شمارة قبل چاپ شد  که بخش 

مالحظه  می کنيد.

 جواهر مؤذنی

ميزگرد
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بگذراننــد. بنابراين نــه آن چيزی که من 
از خواندن مورد نظرم بود حاصل شــد و نه 
آنچه که از نوشــتن در نظر داشــتم. چون 
وقتی خوب نوشتن و درست نوشتن به کار 
کنکور نمی آيد دانش آموز هم به آن تن در 
نمی دهد و می  گويد اين خوب نوشــتن در 
کجای زندگی ما جای دارد. من مواردی را 
بررسی کردم و آمار گرفتم. اينکه ما معلمان 
از درس ادبيــات چــه می خواهيم و قصد 
القای چه چيزهايی را به دانش آموز داريم. 

عشــق، وفاداری، ميهن دوستی، شجاعت، 
ديانت، پايبندی به اصول، صداقت، امانت، 
قاطعيت، صراحت، رفاقت و ... اصولی است 
که در ادبيات ما لحاظ شــده. ادبيات ما از 
اين موضوعات سرشار است و مشمول همة 
اين موارد می شــود. اما آيا کدام يک از اين 
موارد را می توان در کنکور ســنجيد؟ و آيا 
اصًال کدام يک از اين موارد را با آزمون های 
موجــود می توان ســنجيد؟ بنابراين همة 
ارزشــيابی های ما کّمی است نه کيفی. ما 
می گوييم کيفيــت، اما در واقع از کميت ها 
آزمون  می گيريم. واقعًا آزمون بدون زمان و 
فشار و اضطراب کجاست؟ در اصل راهنما 
و الگوی ما يک نيمه روز کنکور دانشــگاه 
است و ما سعی می کنيم به اين الگو نزديک 
شــويم. اضطراب هميشــه در کالس ها و 
آزمون های ما وجــود دارد. چرا دانش آموز 
به اين اضطراب دچار می شود؟ چون نمره 
تبديل به مدينــة فاضلــة دانش آموزان و 

معلم های ما شده است. 
من تمام نکاتی را که دوستان گفتند قبول 
دارم اما اين ها که گفتند تئوری است. بياييد 
در عمل فکری برای اين مســائل بکنيم. با 
وجود غول کنکور که ما را به زانو در می آورد 
ما معلم ها در عمل نمی توانيم ارزشيابی واقعًا 

مطلوب داشته باشيم. گفتن حرف های زيبا 
درباره ارزشــيابی ساده است اما در عمل با 
توجه به وجود کنکور و مشکالت و اضطرابی 
که کنکــور در دانش آموز ايجــاد می کند 
هيچ گاه نه مــن معلم از تدريس در کالس 
لذت برده ام و نه دانش آموز فرصت و امکان 
اين لذت بردن را داشــته اســت. بايد فکر 
کنيم ببينيم دريافت اين لذت را در کجای 

ارزشيابی بگنجانيم. ممنون از شما. 
ســنگری: همان طور که تأکيد فرموديد 
ارزشيابی های موجود کمی است و انتظارات 
ما را برآورده نمی کند و هيچ گاه ارزشيابی ها 
بــه درســتی معلــوم نمی کند چقــدر از 
آموزش های ما در وجود دانش آموز شــکل 

گرفته است. 
 کمالی نهاد: در حوزة زبان و ادبيات 
فارســی گســتردگی بحــث، موضوعــی 
اســت که معموًال دبيــران، دانش آ موزان، 
ارزشيابی کنندگان و ارزشيابی شوندگان را 
مورد تأثير قرار می دهد. مثًال ما دو نمره برای 
آرايه های ادبی تعيين می کنيم. در حالی که 
آرايه های ادبی گسترده است و شامل بديع 
لفظی و معنوی و بيان ... می شود. اختالف 
تخصص و اختالف ســليقه هايی هم وجود 
دارد که هم در آموزش مؤثر است و هم در 
ارزشيابی. مثًال من معلم به خاطر تخصص 
کمتــر يا بيشــتری که دارم نکاتــی را در 
آموزش های خودم وارد می کنم که همين ها 
را در ارزشيابی های خودم هم وارد می کنم. 
نکتة بعدی هنری و التذاذی بودن ادبيات 
است که در وصف و قلم نمی آ يد و در نتيجه 
خيلی جاهای آن در ارزشيابی هم نمی تواند 
بيايد. اين موضوع در ارزشــيابی های ما در 
حوزة زبان و ادبيات فارسی تأثير گذار است.  
نکتة بعدی اختالف ديدگاه هايی است که 
در متون و کتاب ها و منابع ادبی داريم. مثًال 
در تعريف اســلوب معادله، يــا نکته ای در 

غالمرضا عمرانی: اگر 
متغيرهايی مثل کتاب 

درسی، شيوه های 
تدريس، روش خود 

معلم، دانش آموز، اوليا 
و کادر آموزشی و امثال 
اين ها را در نظر بگيريم 
به اعتقاد من ارزشيابی 
مهم ترينشان هست. 

چون ارزشيابی تعيين و 
امر و تکليف می کند که 
هر کدام اين عنصر ها 

چه کار کنند
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ادبيات که اساتيد ما در متون و تفاسيری که 
نوشته اند با هم اختالف نظر دارند، گاهی يک 
موضوع ادبی دستخوش تغييرات و تحريفات 
و يا مسائل اختالف نسخه ای می شود و در 
بعضی موارد هنوز به نتيجه نرسيده اند که 
باالخره کدام يک درســت است. اين کدام 
درست بودن باعث شده که يکی از معلم ها 
با توجه بــه اختالف نظرهای موجود بعدها 
مطلبی را که به نظرش درســت تر بوده در 
کالس گفته، اما چند ماه بعد در ارزشيابی 
که در ســطح کشور انجام شــده آن نکته 
ايجاد مشکل کرده و دانش آموز نتوانسته به 

آن سؤال پاسخ بدهد. 
نکتة بعدی تنــوع و گونه هــای مختلف 
ارزشيابی در زبان و ادبيات فارسی است. مثًال 
وقتی می خواهيم خواندن را ارزشيابی کنيم 
آزمون به صورت شــفاهی قابليت بيشتری 
دارد. وقتی می خواهيم لحن و درنگ و مکث 
و فــراز و فرود و آهنــگ و ... را در کالم و 
خوانش و قرائت دانش آموز ببينيم ارزشيابی 
شــفاهی را می طلبد. اما گاهی می خواهيم 
نگارش دانش  آموز را ارزشيابی کنيم و بهتر 
است ارزشــيابی به صورت مهارتی  و روی 
کاغذ باشد. گاهی می خواهيم ببينيم آيا با 
خواندن يک متن دانش آموز متأثر می شود، 
احساسش برانگيخته می شود و لذت می برد 
پس نوع ديگری از ارزشــيابی را می طلبد. 
گاهی ارزشيابی کيفی الزم است اما گاهی 
ارزشيابی کمی مناسب تر است. مثًال وقتی 
می خو اهيــم ببينيم درک درســت دربارة 
پيام متن برای دانش آموز حاصل شــده يا 
نه قطعًا ارزشــيابی کيفی الزم است. چون 
ايــن موضوع را نمی توان با معيارهای کمی 
ارزيابی کرد. اينکــه دو کلمه را بدهيم که 
ببينيم معنی اش را فهميد و يا يک بيت را 
از او بپرســيم که ببينيم پيامش را دريافت 
کرده به اندازه کافی کيفی نيست. ارزشيابی 

کيفی تر از اين بايد باشد. 
اين شــيوه های متعدد ارزشيابی و اِعمال 
آن ها در حــوزة زبان و ادبيات فارســی از 
نکاتی است که هم  نياز به آگاهی و تجربه و 
تکرار دارد و هم اجرا کردنش دشواری های 

خاص خودش را دارد. 
گاهی اين مشــکالت به ارزشيابی های ما 

ارزشيابی های ما قابليت  سنجش و ارزيابی 
احساس و تحت تأثير بودن و التذاذ ادبی و 
تأثر در دانش آموز را ندارند. در ارزشــيابی 
از نــگارش هم اين موضوع خــودش را به 
 گونه ای ديگر نشــان می دهد. مثًال رويکرد 
اصلی مــا در کتاب نگارش اين اســت که 
دانش آمــوز به صورت مهارتی به نوشــتن 
بپردازد. اما مثًال گاهی ديده می شود بعضی 
از همکاران گرامی ما در ارزشــيابی از اين 
درس به دانش آموز سؤال های تستی و جای 
خالی و حفظ کردنی و تعريفی می دهند. در 
حالی که ايــن رويکرد ما در کالس نگارش 

نبوده و نيست.
گاهی نداشتن خالقيت و تمرين و تجربه 

دکتر شهناز عبادتی: 
اگر بتوانيم به دانش آموز 

کمک کنيم که به 
نيازهای اساسی خودش 
به عنوان يک انسان و 
همچنين به نيازهای 
يادگيری اش برسد، 
می شود اميد داشت 

که در جلسة کنکور با 
اعتماد به نفس بيشتری 

ظاهر بشود 

دامن می زند و حاشيه هايی را در کتاب های 
درســی ايجاد می کند. کتاب های درســی 
بايد اصول مند و دقيق با رعايت بسياری از 
نکته ها و ظرافت ها باشد. به عنوان مثال هر 
سه تا کتاب را مجزا و سريع عرض می کنم. 
مثًال در کتاب فارسی با رويکردی که خيلی 
هم ارزشمند است بخش هايی را تحت عنوان 
«درس آزاد» آورديم. درس آزاد، همان طور 
که از اســمش معلوم اســت، ارزشيابی اش 
دشوار ست. يعنی در ارزشيابی اگر قرار باشد 
ارزشيابی کشوری باشــد، يا معلم ديگری 
بيايد از دانسته ها و آموخته های دانش آموز 
من ارزشــيابی داشته باشــد، قطعًا درس 
آزادهــا اين قابليــت را ندارند. چون درس 
آزاد ها يکسان نيســتند و نمی دانيم در هر 
کالسی چه گذشته يعنی قابليت و فلسفة 

اين درس اجازه اين کار را به ما نمی دهد. 
در ارزشيابی از مهارِت خواندن اشاره کردم 
که بايد کيفی و شفاهی باشد. بايد به شکلی 
باشد که آن جنبه اصلی مهارت  خواندن را 
ارزيابی کند و اين يک مقدار در فارسی کار 
را سخت کرده است. همين طور در قسمت 
حفظ شعر. ما با يک يا دو غزل نمی توانيم 
قــدرت حفظيــات دانش آمــوز را ارزيابی 
کنيم. يــا مثًال بارم بندی هــای موجود در 
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کافی در بعضی از ســازه های نوشتاری ما 
رويکرد را به سمت ديگری برده است. مثًال 
در بازآفرينــی، نبودن خالقيت باعث تغيير 
در موضوع می  شــود. يا مثًال گاهی دبيران 
ارجمند َمَثل نويســی را به اين سمت سوق 
دادند که تاريخچة مثل پيدا شود در حالی 
که اين گونه مسائل رويکرد اصلی ما در اين 
درس نيست و مشــکالتی را در ارزشيابی 

ايجاد کرده است. 
همان رويکرد را که در فارســی داريم به 
شکل های ديگر در علوم و فنون ادبی داريم. 

در ايــن درس بخش هايــی را تحت عنوان 
تاريخ ادبيات، سبک شناســی، موســيقی 
و زيبا يی شناســی آورديــم و بعــد بحثی 
تحت عنــوان نقد و تحليل نظم و نثر داريم 
که نمی تواند از چهار بخش قبلی جدا باشد. 
يعنی ارزشــياب ما تاريخ ادبيات را يک جا 
ارزشيابی کرده، موســيقی و آرايه ها را هم 
يک جا ارزشيابی کرده و اينجا نيز در تحليل 
نظم و نثر بــاز دوباره همان ها را می خواهد 
ارزشــيابی کند. يعنی به نوعی کليت  آن 
موضوع اينجا دوباره بررســی می شود. جدا 
کردن اين دو مقوله فلســفه ای ندارد. حاال 

شــايد هم بتوان داليلی را برايش برشمرد؛ 
اما در نفس کار همان اســت. اين موضوع 
در ارزشيابی باعث ايجاد حاشيه هايی شده 
است. مباحث تاريخ ادبيات و سبک  شناسی 
در هــم تنيده اند به طــوری که گاهی جدا 

کردنشان دشوار است.
آخرين نکته اين اســت که گســتردگی 
مباحث در سبک شناســی، دامنة آموزش 
را دستخوش ســؤال و تحريف کرده است. 
ويژگی های ســبکی تا چه حــد بايد گفته 
شــود؟ آيا همين چند موردی که در کتاب 
آمده کافی است؟ و البته همين چند مورد 
هم اگر قرار باشد آموزش داده شود، نوعی 
گستردگی برای معلم در پی دارد و اگر کسی 
غير از خود معلم بخواهد از دانش آ موزانش 
اين موارد را ارزشــيابی کند ممکن اســت 
نتواند به نتيجة مطلوبی از ارزشيابی برسد. 

 عبادتی: هدف مــن از مباحثی که 
در ابتدای صحبت هايم مطرح کردم جلب 
توجه معلمان به ارتقای ارزشــيابی ضمن 
ارتقای کيفيت يادگيری بود. صحبت هايی 
که آقای عمرانی داشــتند توجه مرا جلب 
کرد. ايــن موضوع که «کنکــور بر فضای 
آموزشی ما ســيطره دارد» واقعًا قابل تأمل 
اســت. البته من بارها در کالس های درس 
خــودم ديــده ام دانش آموزانــی را که در 
فراينــد يادگيری عملکــرد خوب و کيفی 
دارند در جلســة کنکور عملکردشــان در 
پاســخ گويی به ســؤاالت کيفی نيست و 
برعکس دانش آموزانی که در ارزشيابی های 
کالسی نمره های متوسط و پايين دارند در 
کنکور عملکرد کيفی خوب و باالتری دارند. 
بنابراين پيشــنهاد می دهم که در اينجا به 
جايگاه روان شناسی  يادگيری توجه بشود. 
علت اينکه موضــوع نيازها را مطرح کردم 
اين بود که وقتی ارزشيابی و آزمون های ما 
در کالس درس به گونه ای طراحی شود که 
دانش آموز  احساس توانمندی، خودباوری، 
کارآمدی و احترام به خود را داشــته باشد، 
مسلمًا می تواند در آزمون های سطوح باالتر 
مانند کنکور عملکرد مناســب تری داشته 

باشد. 
اين يک نکته بود که می خواستم در ابتدا به 
آن اشاره کنم. من بخش اول صحبت هايم 
را با طرح يک ســؤال می بندم: «چگونه در 

فرايند ارزشيابی نيازهای اساسی و پنج گانة 
فراگير (که قبًال عــرض کردم) مورد توجه 
قــرار بگيرد؟» که تأکيد مــن بر روی نياز 

«خودکارآمدی» بود. 
در بخــش دوم، صحبت هايم را با ســؤال  
ديگری شــروع می کنم: «چگونه در فرايند 
ارزشيابی کتاب های فارسی، همه نيازهای 
فراگير مــورد توجه قرار بگيــرد؟» توجِه 
معتدل و مــوزون به اهداف آموزشــی در 
برنامه درســی بايد وجود داشته باشد. اما 
متأسفانه گاهی معلم به خاطر تنگی وقت 
و کمبود امکانات محيط آموزشی خودش، 
نــگاه و توجه يک بعدی به بعضی از اهداف 
آموزشی دارد. به عنوان مثال همان طور که 
آقای دکتر کمالی نهاد هم فرمودند ما ســه 
قلمرو در فارسی داريم: قلمرو زبانی، قلمرو 
ادبی و قلمرو فکری. گاهی معلمان به يک 
قلمرو بيش از نياز آن قلمــرو می پردازند. 
مثًال افراط در تشريح مطالب و پرداختن به 
مباحث دستوری زبانی و آرايه های ادبی، و 
گاه غافل ماندن از سطوح ادراکی در سطوح 

باالتر که به قلمرو فکری اختصاص دارد. 
نکتــة دوم توجه به تمام ســطوح ســواد 
ادراکی اســت. در قلمرو فکــری و فرايند 
ياددهی- يادگيری، گاه معلم همة مراحل 
ســواد ادراکی را رعايــت نمی کند. امکان 
دارد به فهم ســطحی آن مطلب، عبارت يا 
بيت اکتفا کند و از سطوح باالتر که سطوح 
نظرهای شــخصی دانش آموز اســت غافل 
شود. ما يک ســؤال در قلمرو فکری داريم 
که سؤال آزاد و ننوشته است که دانش آموز 
به آن پاســخ می دهد. در واقع ســؤال های 
ننوشــته و آزاد بــه ارضای نيــاز به آزادی 
دانش آموز کمــک می کند. يعنی ابراز خود 
و ابراز بيان. متأســفانه در فرايند ارزشيابی 
به طــور کلی نيــاز بــه آزادی در اين گونه 
سؤال ها را ناديده می گيريم. بنابراين درست 
است که در امتحانات نهايی اين نوع سؤال ها 
طرح نمی شود اما در کالس های درس بهتر 

است به اين سؤال ها بپردازيم. 
نکتة بعدی که آقای دکتر کمالی نهاد هم به 
خوبی به آن پرداختند پر و بال دادن بيهوده 
و نامناســب به بعضی از مباحث آموزشی 
اســت. به عنوان مثال گاهــی اوقات فقط 
می خواهيم ساخت يک واژه يا ساخت يک 

دکتر علی اکبر 
کمالی نهاد: اگر قرار 
است فصلی را در 

کتاب درسی بياوريم 
بايد ببينيم که اين 
فصل را چگونه بايد 

ارزشيابی کنيم و به اين 
موضوع دقت کنيم که 
دانش آ موزی که همة 

جريان برنامة درسی و 
آموزشی را برايش پيش 
برديم آيا توانست به آن 
اهداف و رويکرد های ما 

دست پيدا کند يا نه
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جمله در يک محدودة خاص مورد بررسی 
قرار بگيرد. بنابراين توســعه زياد دادن به 
آن هدف آموزشی نيســت و بيشتر سبب 
سردرگمی دانش آموز می شود و در نهايت 
منجر به عــدم اعتماد به نفــس دانش آموز 
می شــود چون خــود را در برابر اطالعات 
وسيع عاجز و ناتوان می بيند. چون در حالی 
که اصًال معنی کلمــه را نمی داند معلمش 
از اجزای جمله در ســطح خيلی باالتر از او 

حرف می زند. 
نکتة بعدی به کارگيری شيوه های مناسب 
آموزش است. اگر شيوه های مناسب آموزش 
را که همان مديريت راهبردی است به کار 
بگيريم در ارزشيابی به نتايج بهتری دست 
پيدا می کنيم. اگر شيوة آموزشی با ارزشيابی 
تناسب نداشته باشــد نبايد انتظار داشته 
باشــيم دانش آموز عملکرد کيفی و خوبی 
داشته باشد. مثًال در امتحانات نهايی امسال 
سؤاالت درس فارســی و علوم و فنون من 
ديدم که فرايند ياددهی ـ يادگيری ناديده 
گرفته شــده، چون در زمانی که کالس ها 
مجازی بوده و فراگيران مشــکالت فراوانی 
داشتند همة اهداف آموزشی مورد توجه و 
ارزيابی قرار نگرفته بود. متأســفانه اين طور 
به نظر می رسيد که طراحان سؤاالت سعی 
در ارائة سؤاالت مناسب داشتند بی آنکه به 
فرايند آمــوزش در اين کالس های مجازی 
و وضعيــت فراگير بودن بيمــاری کرونا به 
آن بپردازنــد. بنابراين من توجه معلمان و 
طراحان را به ايــن نکته جلب می کنم که 
بين ارزشــيابی و شــيوة تدريس و مراحل 
ياددهی- يادگيری بايد توازن و پيوستگی 

وجود داشته باشد. 
مبحث سومم را با اين پرسش آغاز می کنم 
کــه چگونــه می توانيم الگوی ارزشــيابی 
تحصيلــی را در کالس های مجازی تدوين 
کنيــم؟ با توجه به تحقيقــات محققان در 
خصوص طراحی آموزشــی در محيط های 
مجازی در ده ســال اخير شــش عامل در 
تدوين الگوی آموزشــی در کالس مجازی 
مؤثر اســت: برنامة آموزشــی متناسب با 
اســتاندارد های  طرح  مجازی،  کالس های 
آموزشی، ارائة محتوای آموزشی متناسب با 
کالس مجازی، منابع پشتيبانی از فراگيران 
و منابع پشــتيبانی از معلمــان (که خانم 

يزدانی هم به آن اشــاره کردند)،  طراحی 
سايت و نرم افزارهای آموزشی که با توجه به 
ضيق وقت اين مبحث را در جلسات بعد به 
آن بپردازيم؛ چون يک مبحث کامًال مجزا 

هم هست. 
و امــا به عنوان نکتة آخر من باز هم تأکيد 
می کنم، بدون اينکــه تعصب خاصی روی 
اين قضيه داشته باشــم، اگر آموزش ما از 
کيفيت برخوردار باشــد و کيفيت اهداف 
آموزشــی را در نظر داشته باشيم و مفهوم 
کيفيت را طــوری به دانش آ موز ياد بدهيم 
که به کيفيت آن چه می آموزد توجه کند، 
در نهايــت دانش آموز ما در يادگيری درس 
به التذاذ ادبی می رســد. گالسر اعتقاد دارد 
که نياز به تفريح، رســيدن بــه يادگيرِی 
لذت بخــش اســت. او می گويــد حتی در 
بازی ها چون به يادگيری می رســيم لذت 
می بريم و می خنديم. آن يادگيری شــامل 
تعامل مناســب در بازی  است. نه اينکه من 
آموزش را بازی در  معنای رايجش و کالس 
درس را هــم به عنوان تفريــح گاه در نظر 
بگيرم، اما بازی به عنوان يک فعاليت ذهنی 
و جســمی برای يادگيــری در کالس های 
درس ما می تواند رخ دهد و می خواهم اين 
نتيجه را بگيرم که اگر بتوانيم به دانش آموز 
کمک کنيم که به نيازهای اساسی خودش 
به عنوان يک انسان و همچنين به نيازهای 
يادگيری اش برسد، می شود اميد داشت که 
در جلسة کنکور با اعتماد به نفس بيشتری 

ظاهر بشود. 

 قاســم پور مقدم: برنامة درسی ما 
ماهيت مهارتی دارد و داشــتن اين ماهيت 
مهارتی ما را وادار می کند که در ارزشيابی 
هم آن را لحاظ کنيم و به دليل اينکه  زبان 
ماهيت شفاهی و کتبی دارد به طور طبيعی 
حتی در دورة دبيرســتان علی رغم  اينکه 
امتحان ما کامًال کتبی اســت ما را از اينکه 
يک بــار در طول يک نيم ســال تحصيلی 
ارزشيابی شــفاهی را هم به عمل بياوريم 

بی نياز نمی کند. 
نکتة بعدی اين اســت که همکاران ما به 
برنامه درسی توجهی ندارند. علی رغم اينکه 
ما اين برنامه را هم در کتاب راهنمای معلم 
چــاپ کرديم و هــم در فايل های صوتی و 

تصويری توضيح داديم، يعنی معلمان کتاب 
درسی را به  طور کامل در خدمت و اختيار 
خود می گيرند؛ اما شــيوه های ارزشــيابی 
سنتی را روی آن ســوار می کنند. اين کار 

درست و نتيجه بخش نيست. 
من از همکاران و معلمان سؤال می کنم که 
کنکور بيشتر بر کدام پاية تحصيلی سايه اش 
را گســترده است؟ در پاية هفتم و دهم که 
کنکور نداريم. چرا اغلب دبيران براســاس 
آنچه که در بين دبيران زبده هم مرســوم 
است شــيوه های تدريس و ارزشيابی را به 
سمت کنکور و ســؤال های چهار گزينه ای 
متمايل کرده اند؟ اينجا ديگر نمی شــود از 
سازمان سنجش گله کرد که کنکور باعث 

تغيير شيؤه تدريس معلم شده است. 

نه! اينجا ما معلمان مقصريم؛ چون می توانيم 
در پايه های پايين تــر از دوازدهم به صورت 
کنکــوری درس ندهيــم. آموزش و پرورش 
که از ما معلمان نخواسته کنکوری تدريس 
کنيم. حتی اگر خانــوادة دانش آموزان هم 
خواســته باشــند بايد مديــران و معاونان 
آموزشی و پرورشــی مدارسی تدابيری در 
اين باره بينديشــند که مثــًال کالس هايی 
فوق العاده و فوق برنامه برای کنکور در نظر 
بگيرند يا از شصت دقيقه بيست دقيقه اش 
را به آزمون های کنکوری اختصاص بدهند 

و ... . 
ساختار و استخوان بندی کتاب به گونه ای 
اســت که از برنامة درسی تبعيت می کند. 
االن ما ســه کتاب داريم: کتاب فارســی، 
کتاب نگارش و کتــاب علوم و فنون ادبی. 

دکتر حسين قاسم پور 
مقدم: ارزشيابی را بايد 

به صورت کيفی و به 
قصد آموزش و يادگيری 
بيشتر دانش آموز در نظر 

بگيريم    
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کتاب فارسی ما از شش مرتبة يادگيری (که 
قبًال عرض کردم) در مرتبة چهارم قرار دارد، 
کتاب نگارش در مرتبة پنجم و کتاب علوم 
و فنون ادبی در مرتبة ششم قرار دارند. هر 
يک از اين مراتب به طور يقين بايد مراتب 
ماقبل خود را آموزش دهد. يعنی بايد مرتبة 
قبلی خود را طی کند که به مرتبة ششــم 
برسد. ما نمی توانيم دانش و حافظه محوری 
و يا فهميدن را نفی کنيــم. اين ها بايد به 

وقوع بپيوندند تا به مرحلة بعد برسيم. 
درس فارسی صرفًا تحليلی است. نگارش 
صرفًا توليدی است. علوم و فنون ادبی نقد و 
داوری و ارزشيابی است. اگر همکاران ما به 
اين موارد باور دارند، اين باور داشــتن را در 
نمونه سؤال هايشان بايد مشاهده کنيم؛ اما 
اصًال اين اعتقاد و باور را نمی بينيم. بررسی 
نمونه سؤال های معلمان نشان می دهد که 
هيچ کدام از اين ســه کتاب که ذکر شد در 
مرتبه و جايگاه خــود قرار نگرفته اند. بلکه 
اغلب ســؤال ها از جايگاه خــود به پايين 
کشيده شده و بيشتر در مراحل اول تا سوم 

قرار دارند. 
حتی ما از موضع خود عقب نشينی کرديم؛ 
مرحلة چهارم که تحليل متون ادبی نظم و 
نثر است قبًال دو نمره داشت اما اکنون آن 
را به ســؤال های قلمرو زبانی و ادبی تبديل 

کرديم. 
نکتــة بعدی اين اســت که ما يــا انواع و 
شــيوه های ارزشــيابی را نمی شناسيم و يا 
می شناســيم ولی به آن اعتقادی نداريم، يا 

اينکه فرصت پرداختن به آن را نداريم. 
من اين شيوه های مرسوم ارزشيابی را که 
موجود اســت معرفی می کنــم که ببينيم 
ادبيات فارسی در کدام يک از اين شيوه های 

پنج گانه ارزشيابی می تواند متمرکز باشد. 
شيوة اول شــيوة بسته پاسخ است. يعنی 
هم ســؤال را به دانش آموز می دهيم و هم 
پاسخ را. راه پاسخ گويی بر دانش آموز بسته 
است و فقط بايد پاسخ درست را از بين ساير 

جواب ها انتخاب کند. 
شــيوة دوم کوتاه پاسخ اســت. يعنی راه 
پاسخ گويی دانش آموز باز است اما بايد پاسخ 

کوتاه بدهد. 
سومين شيوه ارزشيابی، باز پاسخ يا انشايی 

يا تشريحی است. 

چهارم شيوة ارزشيابی عملکردی است. 
پنجم شــيوة ارزشــيابی مبتنی بر نقد و 

ارزيابی است. 
مــن نمی گويم که فقط يکــی از اين پنج 
شــيوه را انتخــاب کنيم؛ امــا از کنار هم 
گذاشــتن بارم بندی های مــا و قلمرو های 
سه گانه و پنج شــيوة ارزشيابی اين طور به 
 نظر می  رســد که حداقل دو نمره از بيست 
نمره ســؤال های معلم بايد به شيوة پنجم 
باشــد. اما انگار معلم ما از ارزشيابی کردن 
به شــيوة پنجم می ترســد. چون در شيؤه 
پنجم دانش آموز بايد نظر  شــخصی خود را 
که حاصل يک ترم يادگيری اوست بنويسد 
و دبير از اشــتباه بودن پاسخ دانش آموز در 

هراس است. 
بــه عبارتی کتــاب ما براســاس رويکرد 
براساس  آزمونش  اما  فرايندی شکل گرفته 
رويکرد خطی اســت. کتاب مــا به دنبال 
معنا گرايــی اســت اما آزمون مــا به دنبال 
ساخت گرايی است. يعنی پاسخ بايد کامًال 
دقيق و درست باشد. مثًال چرا طراح سؤال 
در آزمون علوم و فنون ادبی شــصت سؤال 
بايد طرح کند؟ اين نشان می دهد که طراح 
آزمون اصــًال در دوره های آموزش معلمان 
شرکت نکرده و اصًال اعتقادی به اين مسائل 
که گفته شد ندارد و مطلقًا بر اين باور نيست 
که عملکرد دانش آ موز را بايد سنجيد.و برای 

ارزشيابی عملکرد دانش آموز به عنوان مثال 
می تــوان دو بيت را به دانش آموز داد و از او 
خواست آنچه را که آموخته است روی اين 
دو بيت پياده کند. اين کار برای دبير دشوار 
اســت چون نياز به وقت و حوصله و انرژی 
و ســواد باال دارد. يکی از دوستان می گفت 
شيوة ارزشــيابی از تدريس دکتر شميسا 
در دانشگاه عالمه به اين صورت بود که در 
پايان ترم فقط يک غزل حافظ را می داد و 
در پايين آن می نوشــت آنچه که در طول 
ترم دربارة حافظ آموخته ايد روی اين غزل  
پياده کنيد. البته ما از معلم نمی خواهيم که 
بيست نمره را به يک شعر اختصاص بدهد 
اما عرض من اين اســت که يکی از داليل 
اختالل در شيوه های ارزشيابی معلمان اين 
است که به طور متعادل و متناسب از انواع 
شــيوه های ارزشيابی بهره گيری نمی کنند. 
حتی در توليد کتاب های کمک آموزشــی 
مشاهده می کنيم که تقريبًا همة سؤاالت از 
يک نوع هستند. يعنی يا کل سؤاالت تستی 

هستند و يا کوتاه پاسخ. 
آخريــن نکته اين اســت که بــا توجه به 
گفته های دوستان، از آقای عمرانی گرفته 
تا خانم عبادتی، ارزشيابی را بايد به صورت 
کيفی و به قصد آموزش و يادگيری بيشتر 
دانش آمــوز در نظــر بگيريــم. حتی خود 
دانش آموزان هم علی رغم شــرکت در اين 
آزمون ها اعتقادی به برگزاری اين آزمون ها 
ندارنــد. ما بايد تالش کنيــم که از طريق 
آزمون ها و نوع سؤاالتی که مطرح می کنيم 
کمی از اضطراب هــای آزمون های قديمی 
را از بيــن ببريم تا دانش آموز هم با عالقه و 
به دور از اضطراب سر کالس و جلسة آزمون 

حاضر شود. 
 سنگری: سپاســگزارم. اين نکته که 
ارزشيابی بايد بخشــی از فرايند يادگيری 

محسوب شود نکتة بسيار مهمی است. 
 زينب يزدانی: در ادامة صحبت هايم 
دربارة التــذاذ ادبی دانش آموز از درس های 
فارســی و نــگارش و علوم و فنــون ادبی، 
می خواستم از اينکه مؤلفان مواردی از اين 
کتاب ها را حذف کردند که لذت ادبی را از 
دانش آموز می گرفت تشکر کنم. من هميشه 
در تدريس کتاب های قديمی برای اينکه در 
عين حال که درس را بــه دانش آموز ارائه 

زينب يزدانی: دستيابی 
به يادگيری توأم با لذت 

که خيلی مهم هست 
هيچ گاه با نمره دادن 

حاصل نمی شود. به نظر 
من ارزشيابی در هر 

شکلی که ارائه می شود 
بايد شکل مهارتی و 
کاربردی داشته باشد 

تا تأثيرگذاری بيشتری 
داشته باشد
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می دهم لــذت را هم در او ايجاد کنم دچار 
مشکل می شدم، اما در تدريس کتاب های 
جديد حس می کنــم موانع ايجاد لذت در 
دانش آموز برداشته شده. به عقيدة من برای 
ايجاد التذاذ ادبی در دانش  آموز معلم حرف 
اول را می زنــد. اينکه ســاية کنکور گاهی 
فرصت نفس کشــيدن را هم از ما می گيرد 
کامًال حرف درستی اســت اما نقش معلم 
هم بــرای ايجاد لذت ادبــی در دانش آموز 
بسيار مؤثر و اساسی است. معلم از کمترين 
فرصت هم می تواند تا اندازه ای برای ايجاد 
لذت در دانش آموز اســتفاده کند. در دورة 
دانش آموزی خود من هم  کنکور بود اما هنوز 
معلم ها تحت تأثير کنکور نبودند و به صورت 
کنکوری و نکته ای درس نمی دادند. وقتی 
معلم ادبيات خود من در کالس شــعری از 
موالنــا را به زيبايی می  خواند من شــيفتة 
آن نوع شعر خواندن معلم می شدم و لذت 
می بردم و حداقل برای من که عالقه مند به 
ادبيــات بودم هنوز آثار لذتی که از خواندن 
شــعر توســط معلم می بــردم در وجودم 
هســت. هنوز هم وقتی می خواهم غزلی از 
موالنا را بخوانم به همان شــيوه و ســبکی 
می خوانم که معلمم می خواند. با کمترين و 
کوچک ترين کارها می توانيم اين لذت ادبی 
را در دانش آ موز ايجاد کنيم. خود من وقتی 
به عنــوان معلم وارد کالس می شــوم ابتدا 
يک شــعر عارفانه يا عاشقانه را برای بچه ها 
می خوانم. مثًال شعری از موالنا يا حافظ يا 
اخوان: «لحظة ديدار نزديک اســت، باز من 
ديوانه ام مســتم، باز می لرزد دلم، دســتم، 
بازگويی در جهان ديگری هســتم... » را از 
حفــظ و با حس خيلی زيبايی برای بچه ها 
می خوانــم. چون خوانش زيبــا و از حفظ 
خواندن تأثير گذاری بيشتری دارد و باعث 
می شود که دانش آ موز بيشتر به من گوش 
بدهد و لذت ادبی هم ببرد. و من اين تأثير 
را در دانش آموزان خودم ديده ام. مســئلة 
بعدی که خود من خيلی آن را اجرا می کنم 
اين است که مثًال اگر می خواهم درس شکر 
نعمت را تدريس کنم چند نسخه از گلستان 
سعدی و کتابی را که خودم دربارة گلستان 
ســعدی نوشــته ام به کالس می برم و بين 
دانش آ مــوزان پخش می کنم و در حد پنج 
دقيقه با نظارت خودم از آن ها می خواهم که 

ورق بزنند و صفحه های مختلف کتاب ها را 
ببينند. با اينکه زياد فرصت نمی کنند متن 
را بخواننــد ولی همين ورق زدن کتاب و از 
نزديک ديدن آن باعث می شود که توجه و 
عالقه آن ها برانگيخته بشود و بپرسند اين 
 . کتــاب را از کجا می توانيم تهيه کنيم و ...
بنابراين با وجود همة کاســتی های موجود 
معلم در ايجاد لذت در دانش آموز بســيار 
مؤثر اســت. من خودم معلمی هســتم که 
واقعًا ساية کنکور روی من سنگينی می کند؛ 
خيلی نکته می گويم، خيلی سخت می گيرم 
و خيلی حساسيت نشان می دهم اما با اين 
وجود سعی می کنم لذت ادبی را هم از اين 

طريق که گفتم در آن ها ايجاد کنم. وقتی 
دانش آمــوزان در کالس کتاب هــای خود 
من را می بينند کــه دربارة حافظ و پروين 
نوشــته ام و يکی از صفحات يا اشعار آن را 
می خوانم واقعًا تحت تأثير قرار می گيرند و 
لذت می برند. هدف اصلی در هر آموزشــی 
اين اســت که ما اين لذت را ايجاد کنيم و 
اولين و بهترين کسی که می تواند اين لذت 
را ايجاد کند معلم اســت. البته ابتدا خود 
معلــم بايد از ادبيات لذت ببرد و وقتی يک 
شعر يا متنی را می خواند با تمام وجود آن را 
بخواند و لذت ببرد آن گاه می تواند مطمئن 
باشد که همان حسی را که در حين خواندن 
آن مطلب دارد به دانش آموزان هم منتقل 
می کند. من از کتاب های تازه  تأليف راضی 
هســتم، گرچه جای بهتر شــدن دارد اما 

ارزشيابی به معلم 
می گويد چگونه درس 
بدهد؛ به دانش آموز 
می گويد چطور درس 
بخواند؛ به نويسندة 

کتاب درسی نيز می گويد 
به کدام قسمت کتاب 
درسی بيشتر اهميت 

بدهد

حذف مــواردی مثل واژه و تکــواژ و انواع 
متمم های فعلی و اسمی از کتاب های جديد 
باعث شده که دانش آموزان از درس دل زده 
نشــوند. مخصوصًا دانش  آموزان رشته های 

تجربی و رياضی. 
يکــی از خوبی های کتاب فارســی جديد 
مبحــث روان خوانی و شــعرخوانی و گنج 
حکمت هاســت کــه بــا هدف پــرورش 
مهارت هــای خوانداری و ايجاد نشــاط و 
طراوت ذهنی و آشــنايی با متون مختلف 
و در نهايت رســيدن به لذت آورده شــده 
است. اين خيلی خوب است. در کالس خود 
من اين قســمت ها و اشعار را بيشتر بچه ها 
به صــورت دســته جمعی می خوانند و اين 
کار تأثيرگذاری اش را بيشــتر می کند. اما 
بــرای نمونه يک عدم هماهنگی ديدم بين 
عزيزانی که ســؤال های نهايی فارسی ٩٩ 
را طرح کرده اند بــا همکارانی که کتاب را 
تأليــف کردند و اين مطلب زيبا را در اينجا 
گنجانده اند با ايــن هدف که روان خوانی يا 
شــعر يا گنج حکمت فقط برای لذت بردن 
باشد. اين عدم هماهنگی به اين صورت بود 
که در قسمت ارزشيابی از لغات واژة زخمه 
را برای معنی کــردن آوردند. من نمی گويم 
دانش آموز نبايد معنی را بداند، برای درک 
مطلــب بايد بدانــد، اما اينکــه دانش آموز 
آن واژه را حفــظ کند باعث می شــود که 
تالش برای نمره گرفتن و مقايســه شدن 
و طبقه بندی شــدن در او ايجاد بشود و آن 
لذتی که مورد نظر مؤلفان بود حاصل نشود. 
به نظر من طراحان ســؤال بايد يک نسخه 
از ســؤاالت را قبل از امتحــان به مؤلفان 
بدهند که مثًال در ايــن موردی که عرض 
کردم مؤلفان بگويند هدف ما از آوردن اين 
متن لذت بــردن بوده و نبايد معنی زخمه 
مورد ســؤال قرار بگيرد. بنابراين اگر قبل 
از برگــزاری آزمون  هماهنگی بين طراحان 
ســؤال و مؤلفان صورت بگيرد بسياری از 
مشکالت ارزشيابی ها حل می شود. متشکرم 
ســنگری: بله واقعًا با وجــود تنگناهای 
موجود هميشــه مفر و گريزگاه هايی برای 
معلم وجود دارد. ان شاء اهللا در نشست های 

بعدی ادامة اين مباحث را پی می گيريم.


